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veillg bewaren en volledig teruggeven van her toevertrouwde kapltaal. De 
nederlandsche diptomatie, die we] niet te reel met werkzaamheden over- 
laden i s ,  ken even als de ~Fransohe, wiens bemoeijingen in dat opzigt boven 
allen lof verheven zijn, belast worden met de kennisneming van alle be- 
langrijke instellingen van den Staat, waarbij zij geaccrediteerd is, en dat 
aan onze regering mededeelen, die dat alles, veer zooverre bet daarvoor 
vatbaar is, openbaar ken maken; niet alleen zou zij daarmede de weten- 
schap maar ook hot land dat zij vertegenwoordigt, eene groote dienst 
bewijzen. Zijn mij dan ook veer her tegenwoordige geene andere staats- 
spaarbanken dan in Engeland bekend, er is ongetwijfeld van de studie 
van her spaarbankwezen in andere Staten mede partij te trekken. 

Wensch ik dus, dat zoodra er genoegzame voorbereidieg bestaat, een 
wets-ontwerp tot oprigting van staats-spaarbanken waar her publiek dagelijks 

teregt kan komen, worde ingediend, ik meen dat de regering daarmede 
hog niet ten voile aan de verpligtingen, die in dat opzigt op haar rusten, 
beantwoordt. 

De arme eu minvermogende kau buiten twijfel niet veer zieh zelven 
zorgen: wensch ik dat de staats-spaarbank de bijzondere niet verdringe 
en wil ik, ook ova die reden, de rente niet te hoog gesteld hebben, her 
komt mij onverantwoordelijk veer, dat in een land, waar eene wet bestaat 
op de ciroulatie-banken, die veer de spaarbank ontbreekt. Ik wensch zeer, 
dat de wetgever de eisehen van hare inrigting en voortdurend bestaan be- 
pale en d a t e r  v a n ' s  Rijks wege een toezigt, zoo weinig knellend als 
eene goede waarneming daarvan veroorlooft, op de bijzondere banken 
w, orde uitgeoefend. 

Ongetwi]feld zal dat toezigt weinig aangenaam zijn veer de tegenwoordige 
beheerders en aan vele inrigtingen volstrekt Diet noodig, maar in het belang 
van ' t  algemeen, wat her zwaarst meet wegen, dienen zij zich dat te laten 
welgevallen. 

Her is eene verpoozing te midden van den staatkundigen strijd onzer 
dagen eens bij een onderwerp stil te staan, waarbij alle partijen de handen 
in elkander kunnen s]aan. 

~oge ook mijne stem, die ik zoo volgaarne voeg bij die van Mr. G. A. 
ZFokker, niet zijn die van een roepende in de woestijnI 

Oorinchem, 31 Dec. 1867. A. Wl~ Ecx. 

Nasehrlft der lgedaetie. Met her laatate gededte van he~ betoog van onze 
geaeMen corr. kunnen wij niet instemmen. Misbruiken en verliezen door de inle#- 
get8 tengevolge van dlen geleden, zouden welligt staatsgoezlgt o2o dit ~o~in~ kunnen 
motlveren, doeh ook die reden ontbreekt zoover wij altkarm weten, bij de 
Nederland~ehe ~ioaarbanken. Ook ~oude zoodan 0 toezigg, om eenlgzin8 afcloende 
waarborgen ge geven, zeer ingrijIJend en lasti# veer de beheerder8 moeten ~i~n, en 
clan ware her zeker te vreezen, dag er weini# o f  geen liefkebber8 veer zouden zijn. 
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Iroomtanders al* wij zi.jn, v~n een *telael van spaarbanken vau staatswegc, 02 
soortgdij~e grond~lagen M* her ~ngelse~e stel, d geve, t~gd , even , terk zijn w~ ten 
#unsle van 9e~ede vrOkeld der 2artieuliere 8ioaarbanken. .-- De analo#ie der elr- 
culatle.banken i* dan ook Mer onze8 inziena #eenzlnsju~t. ~ ~[et *oo~ame argu- 
ment waarmede de wetgevin# duarop werd #emotiveerd, wa~ dat de zor# voor )~et 
ruibniddel b 0 de wet#eying behoort, en dat de uitgil~e van ban~biZjetten, die 
gaangeweg een aanzienlijk deel in de eireuZaHe kebben inyenomen, dus ook daar- 
onder behoorg te worden gebragt. ~ Zelfs die ~rij betwi~tbare grond ontbreelet bier 
ten eenemale. [Rzl).] 

HANDEL-CIJFERS. 

Tabak .  De uitvoer van tabak 
13 jaren : 

ff&REN. 

1857 
1866 
1865 
1864 
]868 
1862 
1861 
]860 
1859 
1858 
1857 
1856 
1855 

uit Baltimore bedroeg in de laatste 

Amsterdam. Rotterdam. Bremen.  Fraukrijk. 
5,467 21,137 22,190 9,959 
4,19'2 15,198 15,205 6,320 
4,788 8,990 14,350 5,863 
4,940 1"2,287 15,686 7,459 
8,371 38,135 11,67"2 6,383 
6,318 12,557 15,172 4,471 
8,"244 23,172 8"2,982 5.215 
5,244 22,700 24,700 6,825 
],253 "21,735 19,180 8,311 
3,825 18,059 16,542 16,935 
4,054 11,714 18,034 7,438 
7,779 14,215 20,618 4,891 

10 7,510 9,108 7,527 

Totaal 
incl. and. bay. 

69.445 
52,668 
50,598 
45,052 
44,137 
55,477 
86,587 
68,334 
55,974 
66,589, 
47,568 
55,792 
36,392 

Katoen.  Vergelijkende staat der prijzen van katoen, ruw en gefabriceerd, te 
Manchester op 9 April If., en gelijk tijdstip der vier laatste jaren. 

1868. 1867. 1866. 1865. 
s. d. a. d. a. d. s. d. 

Katoen. Upland fair per pond . . . 0 12{ 1 2~ 1 7{ 1 8{ 
dito good fair . . . . . . . . .  1 2~ - -  - -  

Pernambuco fair . . . . . . . .  0 12~- 1 1{ 1 8 1 1{ 
dito good fair . . . . . . . .  0 12{ 1 2 1 8�89 1 2 

No. 40 Mule Yarn, fair 2e kw. 1 4 1 6 2 3 1 7�89 
No. 30 Water Twist dito . . . .  1 8{ 1 6 2 2�89 1 7{ 

6-in, 66 reed, Printer, 29 yds, lbs 2oz. 6 7.-1- 7 3{ 10 1{ 7 6 
27-in, 72 reed, dito dito 5 lbs 2 oz.. 8 4�89 9 ]{ 12 4�89 9 6 
39-in, 60 reed, GoldEnd Shirtings, 

374 yards, 8 lbs 4 oz. 12 3 12 3 17 0 12 9 
40-in, 66 reed, dito dire, 8'lbs'12'oz" 18 7 14 6 18 9 14 0 
40-in, 72 reed, dito dito, 9 lbs 4 oz. 14 6 16 9 20 9 16 0 
89-in, 44 reed, Bed End Long Cloth, 

36 yards, 9 lbe . . . . . . .  11 3 12 0 14 9 10 8 


